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AANTEEKENINGEN

OVER

EXOTISCHE LEPIDOPTERA RHOPALOCERA

DOOR

P. C. T. §]V ELLEN.

(PI. 1, üg. 2, 3).

Van tijd tot tijd het een en ander over generieke en specifieke

kenmerken van Exotische dagvünders genoteerd hebbende, kwam

het mij dienstig voor, mijne aanteekeningen in het Ucht te geven.

Welligt is er iets van belang onder dat anders gevaar zou loopen
,

verloren te gaan. Verder voeg ik ter illustratie, er de beschrijving

en afbeelding van een paar variëteiten bij.

Heliconia Metalilis Butl.

Afgaande op de verkeerd gebleken spelling in Kirby's Catalogus

schreef ik, den naam van dezen vlinder, Tijds. v. Ent. 30 p.

15 pi. 1 lig. 2: Metabilis. Het is mij echter na herhaalde verge-

lijking, thans duidelijk geworden dat ik Metalilis niet als specifiek

verschillend mag aanzien van Hel. Encorna Hübn. , Zutr. fig. 577,

578 die van Venezuela , waartegenover Curacao ligt , werd afge-

beeld en beschreven. De verkeerde spelling van den naam heeft

dus gelukkig weinig te beduiden.
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Acraea Admatlia Hew.

Tot deze soort behoort als eene variëteit van het wijfje, Acraea

Leeucographa Ribbe, Iris II (1889) p. 181 pi. 4 f. 1. Zij onder-

scheidt zich alleen door de witte vlek aan den binnenrand der

achtervleugels waarvan zich zelfs reeds bij sommige mannen sporen

vertoonen. De soorten van het genus Acraea variëeren meer dan

men schijnt te vermoeden.

Ik merk nog op dat de naam van Hewitson's soort in den Cata-

logus van Kirby verkeerdelijk Achiatlia is gespeld.

Delbis Goalpara Moore.

Door eene verkeerde determinatie misleid , zeide ik in dit Tijd-

schrift , deel 35 p. 3 , dat Sati/rus Hi/rania Kollar , dezelfde soort

is als Goalpara, welke naam dus zou moeten vervallen. Dit is

niet zoo en Goalpara is stellig eene andere Debis. Ik haast mij dus

mijne dwaling te herstellen. Alleen wil ik nog opmerken dat ik de

grondkleur dei' onderzijde bij GoaI])ara niet licht olijlbruin zou

noemen, maar wel leemgeel. Het onmisbare van goede afbeeldin-

gen bij beschrijvingen van nieuwe soorten treedt opnieuw aan

het licht.

Elymiiia Malelas Hew.

Bij deze soort behoort als een gewoon synonym: Elymu

Saueri Distant, Rhop. Mal. p., 65, pi., IX, fig., 3, e?. Ik merk

echter op dat de dwaling van den heer Distant begrijpelijk is.

Door Hewitson zijn de achtervleugels verkeerd afgebeeld, met on-

gebogen, bijna effenen achterrand terwijl zij inderdaad eenen

gegolfden, op ader 4 sterker gelanden rand bezitten, welke tand

echter op Distant's afbeelding wel weder te sterk uitkomt. De

laatst gepubliceerde afbeelding van 7i7. Malelas, door den heer Moore

in de Lep. Indica, Part. 19 pi , 140 fig. 1, la, lb, is veel beter

wat den vleugelvorm aangaat.

De heer Moore neemt in zijn hier vermeld werk, U. Saueri nog

als eene afzonderlijke, van Malelas vei'schillende sooit aan maar
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bepaalt er zich bij , eene copie van Distant's af beelding en l)eschrij-

ving Ie geven. Naar de eerste zoude men inderdaad eenige ver-

schillen met Malelas Hew , Moore in de teekening der voorvleugels

kunnen opmerken maar zij is \n strijd met Distant's beschrijving

en dus blijkbaar onjuist. Verder merk ik op dat Distant's afbeel-

ding niet goed is gecopiëerd in de Lepidoplera indica; het blaauw

is te smal, de plaatsing der blaauwwitte stippen anders dan bij

de oorspronkelijke figuur.

Elymiiias Cumaea Feld.

Deze soort , door Felder van Halniaheira (G-ilolo) beschreven en

door Mr. Piepers ook op Celebes en Saleyer waargenomen
,

(zie

Tijds. v. Ent. 21 (1878) p. 8) varieert. Bij eene serie in onze collectie

van de beide laatstgenoemde eilanden af komstig , merk ik op

dat de licht grijsblaauwe bestuiving langs den buiteni'and der vleu-

gels min of meer scherp is uitgedrukt en evenzoo de lichte stippen

langs den binnenzoom van die bestuiving. Soms ziet men er alleen

drie of vier, zeer kleine, op de ach ter vleugels en zijn zij licht-

blaauw ; bij andere vermeerdert haar getal , worden zij grooter en

witter terwijl zij bij de wijfjes ook op de voorvleugels verschijnen

waar zij zelfs tegen de punt in witte langsvegen overgaan. Deze

verschillen nu gaan geleidelijk in elkander over en het is dus

duidelijk dat FAi/vmias Bornemanni Ribbe, Iris II (1889) p., 183

pi., 3 tig. 1, 2 (<? ?) zich niet specifiek van Cumaea onderscheidt.

Nog grootere exemplaren dan de afgebeelde bezitten wij van Celebes.

Ribbe's exemplaren waren zooals hij zegt, van het eiland »Bang-

gaja" oostelijk van Celebes gelegen. Hiermede zal wel bedoeld

worden eene der eilanden van de Bangaay groep. Semper noemt

het in de Schmetterlinge der Philippijnen: »Bankei." Zulke schrijf-

wijzen »op eigen houtje" zijn niet geschikt om de zaken duidelijker

te maken.

Limeiiitis Nefte Cram.

Door kweeking uit de rups heeft Mr. Piepers uitgemaakt wat

reeds door eenigen werd vermoed , dat Lïnienïüs {jitliymd) Suhralu
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Moore, Proc. Zool. Soc. of Lond. 4858 p. 13 pi., 50 Pig., 6,

eene variëteit van het $ van Nef te is, waa)-bij de okcrgele kleur

van de lichte teekening door biuinachtig grijswit wordt vervangen.

Gandara Feld., Novara p. 4'-i9 wordt wel teregt als eene, alleen

een weinig in vlengelvorm afwijkende, kleine variëteit van Äf/;r«/«

beschouwd.

Genus Charaxes Ochs.

Iets opmerkelijks bij dit , ook door het aderstelsel der voor-

vleugels vrij geïsoleerd staande genus, is de fijn getande voorrand

der voorvleugels. Dit kenmerk bezitten zoowel de wijfjes als de

mannen. Het is meer of min sterk uitgedrukt maar bij de soorten

die ik kon onderzoeken (ongeveer 25) duidelijk zigtbaar en ook

goed te voelen. Bij geen der schrijvers die ik raadpleegde wordt

hiervan melding gemaakt , ook niet door Semper, in de Schmet-

terlinge der Philippinen, noch in het van zooveel studie getuigende

van Schatz, die Familien und Galtungen der Tagfalter. In ieder

geval schijnt het volstrekt niet algemeen bekend te zijn.

Genus Cliei'SOliesia Distant.

Tot dit door Distant in zijne Rhopalocera Malayana gevormde
,

zeer goede genus behoort ook (JijreHis Elsa Doubl. , van Indie

maar niet de schijnbaar zeer na verwante C. Thyonneus Gram. die

ook , in kleinere en helderder gekleurde exemplaren , op Java en

en Sumatra vliegt. Een zeer belangrijk kenmerk tot onderscheid

van Ghersonesia en Cyrestis, door Distant niet opgegeven en door

Semper en Schatz (die het genus Chersonea noemt) wel opgemerkt

maar niet in bet licht gesteld, bestaat ook in een verschil van de

plaats waar de praecostaalader der achtervleugels ontspringt ,
namelijk

ver voorbij de plaats waar de subcostaal en bovenste middenader

zich van elkander afscheiden. Bij Cyrestis ontspringt de praecostaal-

ader vrij wel tegenover de plaats van afscheiding der beide genoemde

aderen, evenals bij het naverwante genus Megalura Blanchard.

De derde bekende soort van Ghersonesia, de kleine PëraJca Dist,,
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vliegt ook over geheel Java en verschilt van de beide andere door-

dat ader 11 der voorvleugels door ader 12 wordt gesneden terwijl

zij bij Risa en Rahria vrij in den voorrand uitloopt. Chersoneda

Cijanee de Nicév, , Bomb. Journ. of Nat. Hist. 8, 1 p. 13 pi. , L.

flg. 6, 7 $ 5, verschilt m. i. niet specifiek van Rahrio.

Zeuxidia Dohriii Frühst.

Bij het lezen der beschrijving van deze soort door den heer

Fruhstorfer, in de Entom. Nachrichte 19 (1893) p. 257, kreeg

ik den indruk , slechts met eene variëteit vau Luxerii (niet Luxeri)

Hühner te doen te hebben, want tot onderscheid van deze en

Dolimi zijn geene andere dan onbeteekenende verschillen in kleur

en teekening opgegeven , zoowat in den trant van het fransche

«Un peu plus et un peu moins». Mr. Piepers verkreeg echter beide

seksen van Dolimi van den auteur zelf en na het uitzetten der vlin-

ders kwamen de werkelijke verschilpunten, waarvan de beschrijver

geene melding maakt , duidelijk aan den dag. De c? van Luxerii

heeft in de middencel der achtervleugels, op de bovenzijde, juist

op het middenderde en even ver van den v6or- en binnenrand

der cel , eene ovale
,

gladde plek die niet geheel bedekt wordt door

een glad gestreken zwartbruin haarbosje, en daaronder, maar

nog vóór den binnenrand der cel, eene lange, graauwbruine,

manenachtige beharing. Deze kenmerken zijn op Hübner's afbeel-

ding reeds voldoende aangeduid. Bij Dolimi $ daarentegen , ligt de

ovale gladde plek juist in het midden der bovenhelft van de mid-

dencel en bijna tegen haren voorrand; zij is een derde korter en

met graauwbruine haren bedekt. Eene manenachtige beharing

daaronder ontbreekt. De wijfjes kan ik alleen maar toch wel vol-

doende, door de kleur van de lichte teekening der voorvleugels —
geelwit bij Luxerii^ paarswit bij Dolimi - onderscheiden. Ook

heeft de laatste eene lichte vlek minder in cel 2.

Ligt het dus buiten kijf dat Lnxerii en Dolimi specifiek ver-

schillen , eene andere vraag is of de laatste al niet reeds vroeger

wei'd bekend gemaakt: men zoude kunnen meonen dat zij dezelfde
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was als Zeux. IlorsJïeUUi Felder , Lep. der Novara-reis want in de

beschrijving vermeldt Felder tot. onderscheiding van Luxerli (die

hi] Lnxerrei noemt): «Durch die wellig gezähnten Flügel, den

minder spitzen Scheitel der Vorderllügel und kürzeren Anallappen

der Hinterflügel kenntlich », altemaal nietigheden die bewijzen dat hij

het merkwaardige verschil in de mannelijke sexueele van kenmerken

Horsfieldii niet gezieu heeft. Bij de laatste soort onderscheidt de ê

zich namelijk van Liuerll door de ligging der bovenste onbeschub •

de plek der achtervleugels; zij wordt op dezelfde plek gevonden

als bij Dolimi. Men ziet echter eene bij de beide verwanten ont-

brekende tweede dergelijke plek, ook met een bruin pluimpje maar

geene nianenachtige beharing bij den binnenrand der cel. Verder

is de blaauwe dwarshand der voorvleugels sterk gebogen en beslaat

de blaauwe band der achtervleugels den geheelen achterrand , tegen

den staarthoek breeder wordende. Het Î gelijkt in teekening op

dat van Lnxèrii maar de kleur is paarswit. Van Dolimi ? verschilt

het door drie lichte vlekken in cel 2 der voorvleugels.

Dr. Staudinger, die door de welwillendheid van Baron von

Rothschild , de tegenwoordige eigenaar van Felder's collectie , het

orgineel van Horsjieldü vergelijken kon, zond mij een paar van

die soort en deelde mij tevens mede dat Felder's orgineel van

Borneo, niet van Java kwam. Een vierde soort van Zeuxidia , na-

melijk Awetlitjstiis. Butlei" komt met llorsjieldii in de mannelijke

kenmerken overeen maar verschilt door andere blauwe teekening.

Eindelijk heb ik nog bevonden dat de $ van Luxerli in eene

dikke, grovere beschubbing op het midden van den achterlijfsrug

een kenmerk bezit dat de mannen der drie andare , hier besproken

soorten missen.

Genus Argyiinis Fabr.

Bij dit genus wensch ik op eene bijzonderheid opmerkzaam te

maken , die bij de mannen van een aantal soorten voorkomt en

goede soortkenmerken kan opleveren. Het is eene lange, manen-

vormige, bruingele beharing, die op de bovenzijde der achtervleugels

in cel 7 voorkomt. Zij woidt bij de volgende mij in natui'a bekende

Tijdsckr. V. Unfom. XXXVIII. 2
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soorten gevonden: 1°. onder die der Palaearktische Fauna: bij

Änadyomene Feld. , Laodice Pall, (zwak)
, Aglaja L. , Adippe W. V.

Elisa Godt. , Alexandra Mén. , Niobe L. 2°. onder die der Neoark-

tische Fauna : bij Idalla Fabr. , Cyhele Gram. , Aphrodite Fabr.

en Atlantis Edw. 3°. onder die der Indo-Austialische Fauna: bij

Childreni Gray, Jainadeva Moore en Clara Blanch. Niet gevonden

wordt zij bij : Sagana Dbd. , Pandora W. V. , PapJiia L. , La-

thonia L., Bapline W. V., Ino v. Piott. , Hecate Y^. ^. , IS'ipheh.^

Kamala Moore en ook niet bij de Europeesche, Amerikaansche en

Indische soorten van Brenthis , voor zoover ik die kan onderzoeken

(7 Europesche en 5 exotische).

Ook in de wijze van beharing van de bovenzijde der middencel

op de achtervleugels valt verschil waar te nemen , doch dit is niet

zoo scherp aan te duiden.

Het is mij niet bekend , dat eenig schrijver over Lepidoptera

bovenvermeld kenmerk reeds in het licht heeft gesteld. De vrou-

welijke exemplaren bezitten het niet in waarneembare mate.

Cethosia Peiithesilea Gram. var,

PI. 1, fig. 2.

De hierbij afgebeelde, zeer merkwaardige variëteit van Pey/Z/w'^^'/m

Werd door Mr. Piepers in één exemplaar overgezonden. Het voor-

werp is op West-Java, in de Preanger-gebergten gevangen. Het

voorwerp heeft eene vlugt van 57 mm. en is dus kleiner dan de

meeste Javaansche exemplaren der soort. Op de bovenzijde verschilt

het door het bijna geheel ontbreken der zwarte stippen ; vooi'al de

achtervleugels hebben daardoor een zeer effen aanzien gekregen.

Van de zwarte veeg aan den wortel van cel 5 ziet men slechts

een flaauw , donkerder kaneelbruin dan de grondkleur getint spoor
,

van de zwarte stippen langs den achterrand zijn slechts 4 fijne in

de cellen 2—5 overgebleven en de staarthoek heeft slechts één wit

lijntje. Het tweede, of binnenste, is trouwens wel meer onduide-

lijk. Van de witte dwarsstreep der zwarte voorvleugelpunt zijn

slechts spoien overgebleven.
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Grooter is het verschil op de onderzijde. Aldaar zijn op de

achtervleugels van de drie witte , zwartgeteekende dwarsbanden van

den type slechts twee ovale , binnen waarts zwart afgezette vlekjes

aan den wortel der cellen ia en 1/; overgebleven. Op de voor-

vleugels is de witte teekening der tweede helft ook bijna geheel

verdwenen en de overblijfselen der zwarte zijn onduidelijk, vervloeid.

Voor een mihizuchtige zoude dit exemplaar een heerlijk voor-

wendsel tot het «scheppen» eener nieuwe soort kunnen opleveren.

Aan specifiek verschil van Peuthesilea valt echter niet te denken,

de tinten van de kleuren zijn op de bovenzijde gelijk bij de typische

voorwerpen en van cel 7 der achtervleugels is de geheele tweede

helft zwart , zich bij den eveneens gekleurden achterrand aanslui-

tende. Eenen naam wensch ik aan deze, waarschijnlijk toevallige

afwijking (aberratie) ook niet te geven.

Pseudargynnis (Jaera) Duodecimpiiiictata Snell.

Als vervolg op mijne aanteekening over deze soort in dit Tijd-

schrift, deel 35 (1892), pag. 4, deel ik nog mede, dat Dr. Karsch

haar thans, in de Entom. Nachrichte 1892, N. 18, p. 173, c. fig.,

definitief generiek heeft afgescheiden onder den bovenvermelden

naam Pseudargynnis s. Dit nieuwe genus aannemende, waardoor

in ieder geval de karakteristiek der verwante genera scherper

wordt, moet ik in antwoord op eene opmerking van Dr. Karsch,

dat ik wel dadelijk tot generieke afscheiding had kunnen overgaan
,

antwoorden, dat ik mij bij de beschrijving der soort hiertoe niet

bevoegd rekende en dus beter vond, zoo iets niet ligtvaardig te

wagen. Er zou later tocli wel iemand komen, die het op aanne-

melijke gronden deed, zooals ook nu gebleken is en de wereld

heeft bij het uitstel niets verloren.

Genus Adolias Boisd.

Het genus Adolias, zoo als het door Herrich- Schäffer in zijnen

Prodromus Syst. Lep. Corr. Blatt des Zool. Min. Vereins zu Regens-

burg 1864 p. 123 enz.) vooral naar Felder (Neues Lepid. 1861)

werd gekarakteriseerd, kan geenszins homogeen heeten. Reeds



aaHteeeenijtgen over 20

Butler scheidde (Proc. Zool. Soc. 1868) teregt de genera Tanaecia
,

Stibochiona, en Dichorrhagia af maar zuiver was het overblijfsel

nog niet. Semper heeft in de Schmetterlinge der Philippinen 1 , 3

p. 88 (1888) op goede gronden gronden ook de aan -lapis Godart

en Lepidea Felder verwante soorten , waartoe ook de op Java voor-

komende Bluweï Snell. v. Voll, behoort, verwijdeid en daarvoor

een nieuw genus gevormd. Daaraan geeft hij den naam Felderia

maar deze is reeds door Lord Walsingham vroeger gebezigd voor

een genus der Tineina, in de Trans. Ent. Soc. of London 1887

en was dus niet meer beschikbaar. Ik sla derhalve den naam

Gynitia voor die, naar het mij voorkomt, nog vacant is.

Ik merk nog op, dat ook Bnuya Dbd, en Tenia Dbd. [Beliaia

Druce, Cenespolis Hew, Tentoides Moore, GoodricJd X)\?,i. en Pira-

tica Semper !) , niet in Adolias kunnen blijven want de middencel

der voorvleugels is gesloten. Ik vereenig deze soorten met Dirtea

in het genus Lexias.

Evelina Stoll (Berma Koll. , Sihandi Moore (jj. Eva en Soma

Feld., Annamita Moore, Tyxldaia Weymer, _Ö6T;Ä0*V/f5 Rothschild !)

is ook teregt uit Adolias verwijderd als genus Dophla (Lep. of

Geylon I, p. 33).

Adolias werd overigens door Boisduval alleen benoemd , niet

beschreven, wat door latere schrijvers werd gedaan (Westwood,

enz. zie Gatalogus Kirby p. 252). Hij kan dus strikt genomen niet

als auteur gelden.

Adolias Agllis Snell. v. Voll.

Van deze soort is door Dr. Snellen van Vollenhoven in dit Tijd-

schrift , deel V, p. 202, pi. 12, fig. 2, het wijfje beschreven en

kenbaar afgebeeld. Vleugelvorm , kleur en teekening zijn zeer goed.

Lang duurde het evenwel eer ook de andere sekse bekend werd
;

dit gebeurde eerst in 1892, door Mr. M. G. Piepers. Indien ik

haar hiei" beschrijf, dan is het om duidelijk te doen uitkomen wie

de ontdekker is geweest, want later is de man ook door twee of

drie andei'en gevangen.
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De man van Ad. Ar/nis is kleiner dan het wijfje. De exemplaren

van het laatste, die ik voor mij heb, meten 54—57 mm. Verder

is liet achterlijf iets dunner en spitser en de staarthoek der achter-

vleugels merkbaar puntiger, terwijl tevens hun achterrand vlakker

is. De bovenzijde is wel in denzelfden tint gekleurd als die van het

wijfje , maar merkbaar donkerder. Evenzoo is ook de aanleg der

teekening dezelfde, doch de vlekken der kenmerkende, schuin

buiten waarts gerigte dwarsrij op de voorvleugels, hebben slechts

een vierde der grootte van die van het wijfje en wat vooral een

afwijkend aanzien veroorzaakt, is de lichte voorrandsbestuiving nabij

de punt der achtervleugels. Zij is lichtpaars en vervangt de vrij

duidelijke, onzuiver witte vlekken, op dezelfde plaats, van het

wijfje. De onderzijde, welke bij het wijfje vaal licht geelgraanw

is, heeft bij den man eene helder licht paarsgrijze grondkleur. Zij

is door den auteur wel beschreven , maar niet afgebeeld en ver-

schilt ook inderdaad niet zooveel in teekening van de bovenzijde

dat eene voorstelling strikt noodzakelijk ware.

De vliegplaats van Agrils is in de hoogere bergstreken van Java

gelegen, op ongeveer 5000 voet (16 —1700 meter). Folders is de

soort nog niet waargenomen.

Voor eene goede afbeelding van den man en ook van de onder-

zijde der beide seksen , hopen wij later te zorgen.

Adolias Octogesima Snell. v. Voll.

(Tijds. v. Ent. V, p. 193).

Deze soort moet geheel vervallen; de i is Alpheda Godart en

het ? is dat van Salia Moore. Snellen van Vollenhoven's afbeel-

ding schijnt naar een verbleekt exemplaar gemaakt te zijn.

Tanaecia Coerulescens Grose Smith.

(Ann. en Mag. of Nat. Hist , Ser. Ü, III, j). 315 (1899).

Is Clathrata Snell. v. Voll., Tijds. v. Ent. V, p. 205, pi. 12,

fig. 5 (1863) en jnoet vervallen.
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Mynes Mulderi Snell. v. Voll.

Deze soort belioort niet tot Mynes, maar tot het genus Prothoe

Hübn. , Herr-Sch. dat zeer van Mynes verschilt. Ader 8 der voor-

vleugels ontspringt, bij Prothoe, evenals l)ij Charazes, ver voorbij

het midden van den steel van 7—9. Dit verscliil en nog meer ander
,

is door Schatz, in zijne Familien und Gattungen der Tagfalter, zeer

duidelijk in het licht gesteld. Herrich-Schäffer plaatste in zijnen

Pi'odromiis Syst. Lep. de beide genera naast elkander, zonder op-

gave van verschilpunten^ maar zij gelijken slechts zeer oppervlakkig

op elkaar,

Apatiira Paiichaea leid.

Deze soort is het wijfje van Ap. Osteria Doubld. en behoort dus

tot het genus Eulaceura Butler, dat zich zoo wel van Apatura

als van Rohana Moore, door de behaarde oogen onderscheidt. Felder

en Heriich-Schäffer kenden aan het behaard of onbehaard zijn der

oogen bij de Nymphalina weinig waarde toe. Het levert echter in

die familie der Rhopalocera althans scherpe kenmerken op, nog

betere dan sommige aan het aderstelsel ontleende. Het is waar dat

men bij het laatste beter tegen de vervalschingen is gewaarborgd

maar dit is geene rede om de kenmerken aan de oogen ontleend

geheel te verwaarloozen.

Dodona Apouata Semp.

Deze door den heer Georg Semper, in de Schmett. der Philipp.

Inseln I, 4 p. 156 beschreven en in eene bijgevoegde houtsnede

naar een aan de achtervleugels beschadigd wijfje afgebeelde soort,

is ook op Java ontdekt en door Fruhstorfer, in de Entom. Nach-

richte, deel XX N. 2 p. 22 (1894) mede naar wijfie, weder als

nieuw gepubliceerd onder den naam van Dodona Wludu. Ook Mr.

Piepers heeft haar op Java ontdekt en niet slechts het aan boven-

genoemde Entomologen alleen bekende wijfje, maar ook den man.

Deze wijkt nog al van de andere sekse at. Hij is iets kleiner (vlugt :

30 —31 mm., ? : 35—36 mm.) Verder is de grondkleur der bo-
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venzijde niet wit, maar roodgeel, bijna goudglanzig, ongeveer

zooals bij Polyotmnatm Thersamon Î, de vleugelwortels zijn, naar

achteren iets dunner, vooral tegen den binnenrand, olijf kleurig

graauwbruin bestoven en in eene zwartbruine voorrandstreep in

het midden van den voorvleugel, die tot in cel \h reikt, heeft liet

aderbeloop de kleur van den vleugelgrond. De achterrand der

voorvleugels is niet zoo doorgaande zw^artbruin gekleurd als bij

het wijfje maar wordt door eene breede en eene korte , smalle, bij

één exemplaar echter ontbrekende , streep der grondkleur gedeeld.

Achtervleugels met flauwe sporen van donkerder dwarsstrepen , in

den tint der grondkleur, die zich echter onder ader 2 in eene

langere beharing van cel ie, die meer ontwikkeld dan bij de andere

sekse, verhezen. Langs den achterrand loopt, van ader 5 tot Ic',

eene op de aderen min of meer afgebroken zwarte streep. De

staarthoek is gelobd, stomp gepunt, zwart, met fijn witte franje-

lijn en zwarte franje; een staartje, de helft langer dan de lob,

juist boven ader Ic, is eveneens gekleurd en geteekend. Bij het

wijfje ziet men aan den staarthoek voor de eveneens gevormde en

gekleurde lob en staartje, eenige roodgele beschubbing.

Op de onderzijde is de grondkleur der voorvleugels bleekgeel , don-

kerder tegen den binnenrand onder de middencel en ader 2 ; op

de achtervleugels is bijna wit , in het midden en langs den achter-

rand donkerder, zoo als op de binnenrrndshelft der voorvleugels.

De bruine dwarsstrepen zijn zooals bij het wijfje, iets lichter maar

breeder en langer. Op de binnenrandshelft der voorvleugels, waar

zij echter ook niet tot den vleugelrand doorloopen maar zich in

vlekken oplossen, worden zij eveneens zwartbruin. Aan den staart-

hoek der achtervleugels, alwaar de bruine sti'epen der beide sekse

te zamen loopen, zijn de lob en het staartje als boven en grond-

daarvoor geelwit (bij het wijfje wit), zwart en bruin gevlekt.

Ik merk op dat de donkere strepen bij geen der voor mij staande

exemplaren geheel gelijk zijn noch ten volle met die van Semper's

afbeelding overeenkomen en geloof dus dat het overbodig is om

de Javaansche exemplaren als eene lokale variëteit : Windu Frühst

afte^onderen.
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De exemplaren door Mr. Piepeis overgezonden zijn ook , evenals

dal van Fruhstorfer . uit hel weslelijk gedeelte van het eiland en

in liet gebergte gevangen.

Naar de kennelijk v^^at ruwe afbeelding te oordeelen, is Beoilala

Hewitson, New. Ind. Lep. I p. 2 pi. I lig. 1 de naast verwante

soort, mede wat den vorm van de lob en het staartje der achter-

vleugels betreft.

Pieris Panda Godart var.

PI. 1, lig. 3.

Deze merkwaardige variëteit is van hel eiland Nias afkomstig en

door Mr. Piepers ovei'gezonden, wel is waar sleclds in één exem-

plaar, zoodat bet onzeker blijft of wij hier met eene toevallige

afwijking (aberratie), dan wel met eene lokale variëteit (ras) te

doen hebben. In de geschriften van de beeren Kheil , Weymer en

Butler wordt zij niet vermeld en andere Niasser-exemplaren van

Pier Is Panda ken ik niet.

Van den door Godart , Boisduval en Snellen van VoUenlioven

van Java beschreven type, die eene zwavelgele grondkleur heeft,

verschilt mijne variëteit door denkerder gele grondkleur der boven-

en onderzijde , die aan den tint van kunstmatig gekleurde boter

herinnert. Op eerstgenoemde gaat het geel tegen de punt der voor-

vleugels langzamerhand in wit over , wat men ook bij typische

voorwerpen opmerkt. Verder is de vleugelwortel , ook die dei'

achlervleugels , vrij sterk zwart bestoven , zoo mede de voorrand

der voorvleugels en wel veel breeder dan bij den type. Vooi-al

loopt liet laatste in het oog aan hel derde vierde van dien rand

en des te meer, omdat het zwart aan den aanvang hel laatste

vierde weder plotseling smaller wordt en niet breeder is dan bij

den type. Ook langs den achlerrand des voorvleugels is hel zwai't

iets breeder en wortelwaarls minder scherp begrensd. De onderzijde

is geheel eenkleurig bolergeel , alleen langs den voorrand der voor-

vleugels dun donker bestoven.

Ik verwijs overigens voor deze soort naar mijne aanle<?kening
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in dit Tijdschrift, deel 33, p. 302 en stip nog aan , dat Mr. Piepers

op Java ook voorwerpen vond , die tot de variëteit Nathalia Feld,

naderen , zooals zij in de Sumatra-reis en door Distant en Sempei'

is afgebeeld in de Rhopalocera Malayana en de Schmetterlinge der

Philippinen en wel met zeer zachte en volkomen overgangen op

den type.

Pieris Obertlmri.

Onder dezen naam zijn in den laatsten tijd twee soorten van

Pieris beschreven, eene door den heer Leech, in The Entomologist

23 (1890) p. 46 uit China en eene iets later, dooi' den heer

Röber, in dit Tijdschrift, deel 34 (1891) p. 277, 35 (1892) pi.

3 lig. 2 , 3 , van Flores. De laatste behoelt echter niet te worden

verdoopt want zij is wel synonym met Pieris Naomi Wallace die

op hare beurt (zie Tijds. v. Ent. 34 p. 245) slechts eene kleine

variëteit is van Lea Dbd. , evenals Amalia Sn. v. V. Ik wijs er

nog op, dat de heer Röber vermoedt, dat zijne Oherthuri eene

lokale variëteit van Pieris Aspasia Stoll kon zijn. Ik denk er even-

zoo over en verwacht de ontdekking van tnsschenvormen. Reeds

bij een mannelijk exemplaar der variëteit Naomi van Flores in

onze collectie is de middencel der achtervleugels bijna geheel oranje

beschubd. Nog een weinig meer oranje en er blijft van liet onder-

scheid tusschen Aspasia en ]jea niets meer over!

Opmerkelijk is, dat op Java van de groep van Aspasia geene

soort of variëteit voorkomt maar wel de vrij geïsoleerde Pieris

•Judith Fabr.* die slechts in Pieris Sehim Weymer eene verwante

bezit. De heer Weymer is geneigd in Selma eene lokale variëteit

van -Judith te zien maar zoo dit vermoeden —dat ik niet bestrijd —
rigtig is; dan begint zelfs •Judith op hare gron<lslagen te wankelen

want Selma herinnert op eene bedenkelijke wijze aan Lea, waarvan

ik een typisch exemplaar van Tavoy (Tenasserim) voor mij heb.

Denkt men namelijk de chromaatgele grondkleur der achtervleugels

van Selma Ì gedeeltelijk weg, dan vraag ik wat er voor wezenlijks

overblijft tot onderscheid van Lea!*
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Thyca (Pieris) Chrysorrhoea Snell. v. Voll.

Monog. des Pier. p. 6 ,
pi. '2 , lig. 4.

Eenigen tijd geleden gaf ik aan den heer Ritsema voor het Leidsch

Museum, uit eene derde collectie Lepidoptera van Sumatra, door

den heer II. B. van Rhijn ontvangen (zie over twee voorgaande

Tijds. voor Ent. S'i
, p. 215) o. a. ook eene Piéride, die ik voor

eene kleine lokale variëteit van P. Belladonna Fabr. moest houden.

De heer Ritsema deelde mij later mede, dat mijn exemplaar tot

Pieris Chrysosrlioea Snell. v. Voll, behoorde. Ik bevond, bij ver-

gelijking met het origineel der beschrijving, deze opmerking juist,

maar ook , dat ten gevolge der gebrekkige wijze van uitzetten

van dit voorwerp , die reeds uit de afbeelding blijkt , de anders

zoo in het oogloopende gele voorrandsvlek bij den wortel der

achtervleugels ; bedekt was gebleven. Dr. Snellen van Vollenhoven

heeft die vlek niet gezien en haar bestaan niet vermoed, anders

was hem de naauwe verwantschap met Belladonna {Idorsfieldü

Gray. , Ithièla Butl.) niet ontgaan , terwijl hij haar nu met soorten

vergelijkt , waarvan zij eigenlijk nog al verwijderd is.

Pieris Chvifsorrhoea , die dus uit de rij der soorten moet ver-

dwijnen , is inderdaad niets anders dan het Sumatraansche ras van

Belladonna; het onderscheidt zich door kleinere gestalte en vooral

door tegen den binnenrand sterk verbreede witte vlekken der

achtervleugels. De citroengele vlek aan hunnen staarthoek komt

ook bij vastelandsexemplaren even sterk ontwikkeld voor als bij

de variëteit Chrysorrhoea.

De vraag is verder bij mij opgekomen, waarom men aan het

genus , waartoe Belladoiina en ook CJirijsorrhoea behooren ,
—eene

echte Pieris is de laatste niet —den naam Thyca Wallengrèn niet

geeft? Deze naam, op eene behoorlijke beschrijving berustende en

ook door Wallace aangenomen, is van 1858. Cathaemia Herrich-

Schäfter, die eene der namen van Ilübner's Verzeichniss adop-

teerde (waarin ik hem volgde) eerst van 1866, Ik neig er thans

zeer toe, om aan Wallengrèn's naam de voorkeur te geven,
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Delias Bromo Fmhst.

Entom. Nachrichte 14 (189;j) p. 335.

Mr. Piepers verkreeg op zijne laatste reis Jiaar Oost-J ava , in

1894, ook een zeer fi-aai mannelijk exemplaar dezer door Fruh-

torfer beschreven soort. Na het uitzetten bleek bij vergelijking

dat Bromo eene lokale variëteit is van Thijca {Bellas) Crithoe

Boisd. die aan Oost- Ja va eigen schijnt te zijn. De exemplaren onzer

collectie uit West-Java komen namelijk met Boisduval's beschrijving

overeen maar vertoonen toch ten deele, in meerderen of minderen

graad, reeds al de kenmerken van Bromo, zelfs het zoo opmer-

kelijke roode vlekje aan den wortel der achtervleugels wordt bij

een uit de pop gekweekt West-Javaansch mannetje door talrijke

roode schubben aangeduid. De « quelques atomes d'un blanc bleuâtre,

près du bord interne » (der voorvleugels) , zie Boisduval's beschrij-

ving, zijn bij een ander mannetje tot groote bleek blaauwe vlekken

aangegroeid welke aan die van Bromo niets toegeven. De diep

ingesneden drielobbige zwarte vlek bij den voorrand der achter-

vleugels die Fruhstorfer bij Bromo vermeldt, is niets bijzonders

maar ontstaat alleen door de naar alle zijden en naar boven met

drie punten meer uitgebreide witte beschubbing van hel midden

der achtervleugels. Wat de onderzijde betreft , zoo bestaat er behalve

de wat rijkelijker, maar volkomen eveneens aangelegde witte teeke-

ning der voorvleugels, volstrekt geen verschil met typische exem-

plaren van Crithoe en moet het kenmerkende verschil der variëteit

Bromo op de bovenzijde worden gezocht.

Thyca (Delias) Dorylaea var. Altivaga Frühst.

Entom. Nachr. 1893 p. 333.

Pierls Dori/laea Felder, Nov. II p. 182 is dezelfde soort als

Pieris Gallia Boisd. , Voy. de l'Astrolabe p. 49 en Spec. ften. 1 p.

478. De beschrijving van den franschen Entomoloog schijnt mij

toe wat vlugtig te zijn. Zij vermeldt o.a. den geel getinten bin-

nenrand vun de onderzijde der achtervleugels niet en dit is mis-
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schien de reden waarom Felder de soort een nieuwen naam gaf.

De Javaansche voorwerpen verschillen overigens niet van den type

zooals die o. a. op Nieuw-Guinea vliegt en vormen dus geene ,

nieuw te benoemen lokale variëteit.

Thyca (Delias) Hageni Rogen h .

Verhandl. Zool. Bot. Ges. 1892 p. 572.

Deze, ook door den heer von Mitis, in de Iris VI p. 113 en

151, pi. 3, lig. 5 van Sumatra beschreven en afgebeelde soort

verschilt eigenlijk te naauwernood van Momea Boisd., Spec. Gen. I

p. 477, want het midden van de onderzijde der achtervleugels is

ook wel bij Javaansche voorwerpen geheel zonder lichte witte

bestuiving die daarentegen soms bij Surnatraansche stukken voor-

komt maar dan bleekgeel is ; verder stemt alles overeen. Waar-

schijnlijk heeft de heer Rogenhofer geene Javaansche exemplaren

van Momea ter vergelijking gehad en stellig te veel gewigt gehecht

aan het kleine bovenvermelde, niet eens constante verschil ,
zoodat

hij wat al te vlug de gevolgtrekking heeft gemaakt dat zijne

Sumatraansche exemplaren noodzakelijk speciliek van de Javaansche

Momea moesten verschillen. Üt'/itóo? />a?fö;Ä6^* de Nicev. , Bomb. Journ.

of Nat. Hist. 8, 1, p. 17, pi. L, fig. 8 $ (1893), behoort ook

bij Mom.ea.

Daarentegen kan Plens Frühst orf eri Homalh, Beri. Ent. Zeits. 3(i,

p. 434, pi. 15, fig. 4, 4a Ì Î (1892), later door den auteur

als eene Thyca (Delias) herkend , voor eene goede , lokale variëteit

van Momea gelden , met minder zwart en meer uitgebreid wit.

Merkwaardig is het in dit geval, dat de voorwerpen van Sumatra

minder van de W(!st-Javaansche verschillen dan de Oost- Javaansche.

Na verwant is ook T/ii/ca Momea aan de Australische Nif sa Fabr.

Vleugelvorm, grootte, kleuren en aanleg van teekening zijn eigenlijk

dezelfde. Boisduval heeft in zijne goede beschrijving (Spec. Gén. I,

p. 476) juist doen uitkomen dat de, bij Ni/sa licht oranjegeel

gekleurde stippen langs den achterrand van de onderzijde der

achtervleugels verder van den vleugelrand verwijderd zijn dan bij
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Momea, waar hunne kleur cilroengeel is. Bij laatstgenoemde staan

zij op drie vierden der tweede vleugelhelft , bij iA^y,ya op twee derden.

Dit is het hoofdverschil , want overigens komt alles neer op eene

min of meer overvloedige witte beschubbing en daardoor veroorzaakt

al of niet terugtreden der zwarte.

Ik wil nog in het licht stellen, dat bij de Oost-Javaansche

variëteit' Fruhstorferl reeds een dergelijk overhand nemen der witte

beschubbing op te merken valt als bij Nt/sa, de bovenzijde van

den c? (zie Beri. Ent. 36, pi. XV, fig. 1), is feitelijk reeds die

van N'i/.m , maar de onderzijde der achtervleugels verschilt door den

l)reeden willen middenband en de bleekgele, grootere randvlekjes,

die geplaatst zijn als bij Momea.

Ik verwacht echter wel, dat op de eilanden tusschen Java en

Nieuw-Holland overgangen tusschen ilotnea en A[//.vrt zullen worden

gevonden en de eerste zal afdalen tot den rang eener lokale vaiiëteit.

Papilio TandePolli Snell.

Tijds. V. Ent. 33 (1889) p. 22.

Mijne verwachting dat deze soort ook op Sumatra zou worden

gevonden , is bewaarheid. Zij is in de Battak -landen , westwaarts

vnn Deli , door Dr. Martin ontdekt en wel in exemplaren die zich

door geheel , zoowel onder en boven , zwart achterlijf van de Ja-

vaansche onderscheiden. Overigens merk ik bij naauwkeurige ver-

gelijking van een Sumatraansch paartje dat Mr. Piepers van

Dr. Martin verkreeg, volstrekt geen verschil op met de Javaansche

exemplai-en onzer collectie, alleen zou Ik zeggen dat het achterlijf

van het wijfje sterker behaard is.

Naar een enkel door hem verkregen wijfje, heeft Dr. Martin in

de Beri. Ent. Zeitung 4892 p. 492, onzen Papilio als eene nieuwe

soort bekend gemaakt onder den naam van OrnltJiopiera Ilovra-

thlaiia. Het was hem onbekend dat de soort reeds in het Tijd-

schrift voor Entomologie was beschreven, anders zou hij er stellig

niet anders dan eene kleine lokale variëteit van Van de Polli in

hebben gezien.
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Papîlo Auriger Bull.

Ent. Monthly Mag. l:}, p. 57.

Ik ben niet geheel zeker of de gelijknamige Papilio, algebeeUl

en beschreven door den heer Aurivillius, Entom. Tidskr. 12 (1891)

p. 223, pi. 2, fig. 1, dezelfde is als de soort van den heer But-

ler, die zeer kort beschreven is, zonder opgave van sekse. Wat

mij echter waarschijnlijk voorkomt, is dat Auriger Auviv , zoomede

Ucalegon Hewitson (Exot. Butt., Papilio pi. VII, fig. 19 en tekst

de man is van Pap'dlo Zenohia Fabr. (^Messal'ma StoU) , evenzoo

goed als Pap. Adamastor Boisd., Spec. Gen. I, p. 371.


